
~~~~     Dragi prvošolčki z Ukmarčka, spoštovani starši!       ~~~~ 

Se spomniš, kaj nam je prejšnjikrat škrat povedal o umivanju in ščetkanju zob?  
Že mogoče znaš pesmico o pospravljanju ali umivanju? 

Si se mogoče naučil kakšno izštevanko? 
Kar povej in škrat te bo slišal. 

 

Kot skrben in moder, pameten škrat vam sporočam, da pridno čuvam vaš Ukmarček.  

Nisem osamljen, saj mi ptice delajo družbo. Božajo in žgečkajo me sončni žarki. 

Novice mi prinaša morje valovje in tudi veter pogosto privrši,  

o otrocih poroča in jo hitro dalje popiha.  

Pozno zvečer in zgodaj zjutraj se zberemo vsi škrati pomagači  

in tako izvemo, kako gre vam otrokom.  

Kako lepo pišete domače naloge in se učite branja, pisanja in računanja.  

Poročajo mi tudi, kako si pridno umivate roke in skrbite, da je vse čisto.  

Tudi sam sem zelo natančen pri skrbi za čistočo.  

Ker sem zelo zelo majhen, moram veliko tekati,  

da pregledam vse učilnice in igrala na igrišču.  

Tako mi ni potrebno še posebej telovaditi.  

Ker ste vi otroci doma, upam, da greste kaj na zrak,  

vsaj na balkon in da kaj potelovadite.  

Mi škratki zbiramo moči tako, da gremo popoldne malo počivat.  

Upam in verjamem, da vi otroci, dovolj spite…   

Nekatere vaše škratke skrbi, če pojeste dovolj sadja in zelenjave  

in tako zaužijete potrebne vitamine… 
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VITAMINI  IN   ZDRAVJE 
 
Ali si vedel-a, kako pomeni beseda VITAMIN? 

 Beseda VITAMIN izhaja  iz besede VITA, kar pomeni 

življenje.  
 
Ali si vedel-a, kako se imenujejo vitamini? 
 Vitamini imajo imena po črkah, ki se jih vi učite. Tako poznamo vitamin A,B,C D, E, K. 
 
Kot pri abecedi začnimo s črko  A.  

Vitamin A  

Vitamin A krepi odpornost telesa, zobe in kosti, zato je še 
posebej pomembno, da ga uživate otroci, ker rastete. 
Varuje sluznico in  tako preprečuje dostop bakterij in 
virusov v telo. Skriva se  v ribah, jajčnem  rumenjaku in 
mleku ter v rumeni in  zeleni  zelenjavi, korenčku, rdeči 
papriki, avokadu, špinači. Ker se ta vitamin topi v maščobah, je priporočljivo uživati 
zelenjavo z  nekaj kapljicami olivnega olja. 



Vitamin B   

B vitamini skrbijo za zdravo kožo, srce in mišice.  Skrivajo se v 
polnovrednem kruhu, krompirju, fižolu, čičeriki, jajcih, 
arašidih, mleku, zelenjavi, ribah, pustem svinjskem mesu.  
 

Vitamin C  

Nam pomaga, da se hitro zacelijo rane. Skriva se v limonah, 
pomarančah, mandarinah, grenivkah, špinači, paprikah, 
brokoliju in brstičnem ohrovtu.  
 

 

Vitamin D  

Je nujno potreben za rast, zobe in kosti. Ta vitamin ustvarja 

svetloba. Zato bodimo na soncu  vsaj 15 minut, ko je lepo 

vreme. Skriva se tudi v ribji in mlečni hrani. Ščiti nas pred 
gripo.  

 
 

Vitamin E  
Najdemo ga v hladno stisnjenih rastlinskih oljih, 
oreščkih, kalčkih, tudi v gorčici, repi in mandljih. Vsebuje ga 
tudi rumenjak, ter zelena listnata zelenjava.  
 

 

Vitamin K  
Vitamin K je za kri in kosti.  Ima torej kar pravo ime. Najdemo 
ga v špinači, zelju, paradižniku, soji in korenju.  
 
 
 

Vsi vitamini nam pomagajo, da smo zdravi. 
 
 

Ko boš imel-a čas, vzemi prazen list in nariši sadje in zelenjavo, ki si ga jedel v tem tednu.  
 
Pa še to ... 
Učitelji podaljšanega bivanja bomo zelo veseli, če boš risbice skrbno spravljal-a v posebno mapo za 
PB. Ko se spet srečamo v živo, jih bomo skupaj pogledali. 

 

Zdaj pa še prisluhni naslednji pesmici : https://www.youtube.com/watch?v=pSazy48OUSQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=pSazy48OUSQ


 Besedna igra VOLK SADJEJEDEC   

 
V igri nastopa volk, ki je samo sadje. 
Naprej z otrokom pogovorno naštejemo in opišemo sadeže, ki jih otroci že poznajo. Če jih imamo 
doma, naj jih otroci pokažejo, poimenujejo in opišejo (barvo, okus ipd). 
 
Iz-šteti udeleženec (pri tem  se lahko poslužimo izštevanke) igre si zamisli določen sadež v svoji 
glavi. Ostali po vrsti ugibajo, kateri sadež je. Kdor ugane, si naslednji zamisli svoj sadež.  
 
Na začetku razpolagamo s 4-mi, 5-imi sadeži (jabolko, hruška, pomaranča, limona, banana). Ko 
otroci  osvojijo igro, razširimo nabor (sliva, breskev, marelica, figa, češnja, mandarina, granatno 
jabolko…). Ko že dobro obvladajo igro, dodamo manj poznane (žižola, nešplja…) in eksotične 
sadeže (jim jih pokažemo na slikah z interneta; mango, kokos, avokado ipd).  
 
Sledijo lahko različice, ki poskrbijo za širjenje besedišča ter da igra ne postane dolgočasna. 
 
VOLK ZELENJAVOJEDEC  (vse vrste zelenjave; najprej poznana kot npr.: korenje, solata, zelje, rdeča 
pesa, fižol…; nato manj poznana) 
 
VOLK ŽITOJEDEC (vse vrste žita: pšenica, ajda, riž, rž, proso; vsa hrana, ki je iz žita: piškoti, kruh, 
pašta, palačinke…) 
 
VOLK MESOJEDEC (vse vrste mesa in mesna hrana: klobase, salame, čevapčiči, piščanec ipd) 
 

Vaši skriti škratki bodo tokrat preverjali, katero sadje in zelenjavo pridno jeste ali vsaj 

poskušate jesti … Zato, kar privoščite si prigrizek vitaminov – za zdravje, moč in odpornost 

pred ˝lumpimi˝ virusi.  
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ZA KONEC PA ... 
 
Tvoj nevidni prijatelj škrat je zagotovo opazil tvoj dosedanji trud, kako se 
trudiš za šolo doma in kako pomagaš staršem pri gospodinjskih opravilih. 

Škrat nam bo z veseljem poslal ptičico s sporočilomkako dobro ti gre.  
 
V novem tednu lepo se imej in skrbno sadje in zelenjavo jej.  
Tako boš tvoje telo okrepil s polno vitamini, ki te bodo zaščitili pred 
»lumpimi« virusi in bacili!  

 
Naš škrat in mi ti želimo veliko zdravja in razigranosti. 
Še naprej lepo ubogaj tvoje najdražje doma.  
 
Prisrčno vas pozdravljamo z mavrico, polno vitaminov, 
učitelji podaljšanega bivanja 1. razreda: 
 
Teja Pelicon Weber ~ Boštjan Bonin ~ Gordana Pavlović 
 


